ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI
pentru ocuparea unui post vacant de contabil sef.
Având în vedere:
- Art.30 din Legea nr. 53/2003, privind Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
- H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
- Art. 91 din Legea Educaţiei Naţionale nr 1/2011
- Adresa ISJ Brasov nr. _______________ privind avizul pentru organizarea concursului
Conducerea Colegiului Național ”Doamna Stanca” anunță organizarea concursului pentru ocuparea unui
post vacant, 0,5 normă, perioadă nedeterminată, de contabil sef, în data de 26.10..2017, la sediul Colegiului
din str. Doamna Stanca nr. 14, Făgăraș, 505200, jud. Brașov.
Concursul constă în:
a) Proba scrisă, în data de 26.10.2017, ora 12,00
b) Interviu, în data de 26.10.2017, ora 14,00

Dosarele se depun la sediul instituției, zilnic, în intervalul 10,00-14,00, la secretariat.
Data limită de înscriere este 20.10.2017, ora 14
Persona de contact:

STREZA DANA, secretar
tel 0268-211642

Condiții specifice de participare la concurs:











studii superioare absolvite cu diploma de licență în domeniul economic (vechime cel puţin 2 ani
în sistemul bugetar/economic);
master, certificate/atestate în domeniu, constituie avantaj;
cunoştinţe operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), programe de
contabilitate;
cunoștinte de operare a softurilor specific activităților din învățământ REVISAL; EDUSAL

spirit organizatoric;
abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
abilităţi de coordonare a echipelor;
capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
disponibilitate la timp de lucru prelungit
Cetăţenia română şi domiciliul stabil în România

. Condiţii generale :





să fie cetăţean român sau cetăţean al altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor
aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
să cunoască limba română, scris şi vorbit;
să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
să aibă capacitate deplină de exerciţiu;





să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza
adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit
cerinţelor postului scos la concurs;
să nu aibă condamnări definitive pentru săvârşirea unor infracţiuni contra umanităţii, contra
statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea
justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar
face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CALENDAR DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
Anunț publicat în Monitorul Oficial, partea a III-a și ziarul local ”Monitorul de Făgăraș”.
NR.
CRT.

PERIOADA

ACTIVITĂȚI

1.

29. 09.2017, ORA 14.00

2.
3.

30.09.2017-20.10.2017, ora 14,00
23-24.10.2017, ora 14,00

4.

26.10.2017, ora 12,00
ora 14,00
27.10.2017, ora 17,00
01.11.2017

Publicarea anunțului
Afișarea anunțului
Depunerea dosarelor de inscriere
Selecția dosarelor
Afisarea rezultatelor selectiei
Proba scrisă
Interviu
Afisarea rezultatelor finale
Prezentarea la post

5
6.
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LEGEA Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011;
-LEGEA nr. 53 din 24.01.2003-Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioarerepublicată;
-LEGEA nr. 82/ 1991 Legea contabilităţii (republicată);
-Legea 500/2002-privind finanţelepublice, cu modificări şi completări;
-H.G. 500/2011-Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor;
-Legea 273/29.06.2006-privind finanţele publice locale, publicate în M.Of. 618/18.07.2006;
-Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj;
-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive, cu modificări şi completări;
-Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice
privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru
instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi
organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, publicat în M.OF.
37/2003, cu modificări şi completări;
-Ordonanţa Guvernului-OG 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv
modificată şi completată de Legea 234/2010 pentru modificarea şi completarea;
-H.G. 2139/2004 peentru aprobarea catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe;
-Ordin MFP nr. 1753/2004 privind inventarierea anuală a patrimoniului;













-O.U.G. 34/2006 atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările
ulterioare;
-H.G. nr.925/2006 – aprobarea normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. 34/2006 cu
modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul nr.3512/2008 privind documentele financiar-contabile;
-LEGEA 284/28.12.2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
-LEGEA nr. 285/ 2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
-Legea 40/2011-pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003-Codul muncii publicat în
M.Of. nr. 0225/2011;
-Ordin nr.42 din 13.01.2011 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
prevederilor Legii nr.285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri
publice;
-LEGEA nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi
didactic auxiliar din învăţământ;
-LEGEA nr. 118 / 2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
-H.G. nr.1395/2010 privind finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, finanţate
din bugetele locale, pe baza standardului de cost pe elev/preşcolar pentru anul 2011;
-H.G. nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
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